
 



 



ANEKDOTER

OM

CAIiL DEN FEMTONDE.

A fellow of infinité jest, of
most excellent fancy.
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Bland konung Cari X V:s minnestecknare har
det icke varit mer an ett tal derom, att svensk-
heten utgjorde den mest framstâende sidan af hans
karakter och skaplynne. En yttring af detta
svenska lynne va/r hans skàmtsamhet och qvickhet
i repliken, hvarom sa mânga pikanta och roande
smâ historier beràttats, alltifràn prinsens spàdaste
barndom och intill konungens sista dagar. Efter-
foljande anekdotsamling torde vid sâdant fôrhâllande
fâ betraktas sâsom ett litet bidrag till den aflidne
folkkdre monarkens karakberistik.



 



ttedan som treârig gosse lekte prins Cari sol¬
dat. Det var konung Cari Johans i'rôjd att gunga
den alskade sonsonen pâ sina. kna.n och sâlunda
bibringa honom de forsta lektionerna i rid-
konsten. Dessemellan fiok den iiila prinsen
pâ Ttosendal leka gevârsexerois med nâgon
af de derstâdes postande gardisterna, som efter
slutad ofning erholl en sup for sitt besvài-,
och nàr man flyttat in till staden, der det
icke gick an att draga vaktposterna in i de
kungliga gemaken, erbjôd sig farfar sjelf att
exercera for sin sonson. Prinsen tyckte i
borjan icke om detta forslag; "ty," saie han,
"farfar har ju icke nâgot gevàr." Men Cari
Johan ofvertygade honom att det skulle gâ
lika bra att exercera med en kâpp eller eld-
gaffel, stâllde sig i râttning och yerkstâllde
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lydigt handgreppen efter sonsonens kommando.
Nàr denne slutligen trottnade kânde han sig
sa belâten med sin nye rekryt, att han sade
till en af de uppvaktande : "Ge farfar en sup!"

Yid ett tillfalle dâ prinsen lekte soldat
med farfadren hânde det, att den unge
béfalhafvaren i eitt barnsliga ôfvermod till-
delade segraren vid Dennewitz och Leipzig
— en orfil. Den garnie konungen fann detta
alltfor nârgânget och korde sâledes ut sin
gunstling. Det behofver val ioke sagas att
de snart blefvo goda vanner igen.

TJnder det de kungliga barnen uppvaxte
uppstod en gang ett samtal dem emellan oin

hvilkendera af foràldrarna den ene och den
andre af dem liknade. "Jag àr likmamma,"
sade den ene brodren. "Och jagàrlik pappa,"
yttrade den andre. "Men," infoll prins Cari,
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"jag âr lik farfar, jag, och det âr litet styf-
vare, det."

Under prins Augusts spàdaste âlder till-
bragte de kungliga barnen med sina fôrâldrar
en sommar pâ Drottningholm. De smâ prin-
sarna hade dâ upprâttat ett làger i ett af
slottsnimmen, och dâ deras lilla bror kom
âkande i sin korgvagn, som drogs af skô-
terskan, en fru Jansson, ropade de âldre bro-
derna: "Kungen kommer!" oeh gingo i gevâr
for den lilla dalhertigen. Under de stunder,
dâ den beskedliga fru Jansson var ledig frân
uppsigten ofver den lilla prinsen, mâste hon
deltaga i prins Caris exereis. "In med nia-
gen!" ropade han dervid ât henne. — "Det
kan jag inte," ursàktade sig frun. — "Ja dâ,"
sade prinsen, "fâr du vara ofllcer, for de ha
stora magar."
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En gâng hade prins Cari pâ egen hand
lemnat de furstliga ruminen oeh begifvit sig
ner i ôstra slottshvalfvet, hvarifrân ett par
glasdorrar och en trappa leda ner i Logârden.
Prinsen fick det infallet att gora en tittin der,
men hcjdades ai' den i hvalfvet posterade gar-
disten. "Vet du inte hvem jag àr?" frâgade
den unge fursten. "Ahjo," svarade'gardisten,
"110g vet jag det; det àr ju prins Cari, kron
prinsens àldste son." — "Men," âtertog prin¬
sen, "j:ig àr hertig af Skâne ocksâ, och slàpp
mig nu fiam bara." — "Omôjligt!" fdrklarade
gardist.cn. — "G-odt," sade prinsen, "du skall
ha dina fera och tjugo vid tillfàlle."

Ilppkommen till sin herr fader beràttade
prinsen for honom sitt àfventyr och yrkade pâ
den geustortige gardistens bestraffning. Men
kronprinsen lyckades snart ôfvertyga den lilla
hertigen att k arien blott foljt sin instruktion
och derfor snarare borde belônas an stratïas,
"och se hâr," slot kronprinsen sin fbrelàsning. i
dethanur sin plânbok upprâknade tjugofem riks-
daler, "gâ ner oc-h gif' 'honom dessa penningar



till uppmuntran for den pâpasslighet han visât."
Prinsen sâg litet flat ut, men âtertog undor
vandringen utfdr slottstrappan sin furstligâ
vârdighet och yttra.de helt stolt, i det han till
soldaten ofverlemnade gratifikationen: "Der har
du de fem och tjugo, som jag lofvade dig."

Under en af kronprinsen Oscars resor
genom landet var prins Cari honom fôljaktig.
Dâ prinsen vid en landsvagegrind fick se en liten
trasig pojke stâ och buga, yttrade han i en
ton af hogdragenhet: "Kanske vi skulle ge
en slant ât den dei trasvargen?" Kronprinsen
tillràttavisade sin son raed den anmârkningen,
att fursten och tiggaren bàda voie menniskor,
och att odet kunde hafva sâ fogat, att den
omtalta lilla trasvargen blii'vit en prins. Vid
11 asta grind. upptackte prins Cari âter en liten
trasig pojke. "Pappa," sade han dâ, "kansko
vi skulle ge en slant ât den der prinsen?"
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En gang hade prins Cari sonderslagit en
dyrbar vas och till straff derfor fâtt sig âdomdt
nâgra timmars ensamhetsfàngelse i ett af de
rum som han med sina broder bebodde. Efter
att hafva en stund anstâllt sina tysta betrak-
telser gjorde sig hans goda lynne gàllande,
ooh han bôrjade sjunga och tralla inné i sitfc
fangelse sa att det hordes ut i det yttre rum-
met, der prins Gustaf satt och klinkade pâ
pianot. Nâx-mande sig in till dorren till Caris
fangelse frâgade prins Gustaf honom, om det
var sa roligt derinne. "Ah, alldeles gudom-
ligt!" forklarade Cari. — "Men," sade Gustaf,
"hur skall jag dâ bara mig ât for att fâ vara
med om roligheten?" — "Jo," yttrade prins
Cari med ingifvelse, "det skall jag saga dig:
jag har slagit sonder en vas; maken till den
star ânnu qvar pâ pelarbordet i salongen ; om
du slâr sonder den, sâ blir du ocksâ instàngd
hàr och dâ skola vi roa oss tillsammans."

Prins Gustaf gjorde som hans àldre bro¬
der lârt honom och fick sin ônskan uppfylld.
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En gâng kom prins Cari in till sin fru.
mor, der han utan vidare omstândigheter slog
sig ned i den sidenklâdda soffan och ladeupp
benen i densamma. "Sâ far du ej gora," sade
modren. — "JVlen sâ gor magister Bostrom,"
invânde prinsen. Xronprinsessan bet sig i
lâppen och teg ett ogonblick; derpâ yttrade
bon: "Ja, nàr du blir sâ lard som magister
Bostrom, fâr du gora sâ med."

Prins Oarls och hans syskons olika skap-
lynnen karakteriseras af foljande anekdot:

En ceremonidag passerade de kungliga
barnen, i den mân de hunnit klâda sig, det
ena efter det andra genom ett af slottsrum-
men och frâgade i forbigâende en hofbetjent
som uppehôll sig derstâdes, om konungen, som
hade samma vàg till den gemensamma sam-
lingssalen, annu begifvit sig dit. Prins Oscar
kom forst och frâgade: "Har hans majestàt
gâtt igenom hàr?" Derefter kom prinsessan
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Eugénie: "Har kungen gâtt igenom har?" Sâ
prins Gustaf: "Har min far gâtt igenom har?"
Och slutligen kronprinsen Cari : "Har pappa

gâtt igenom har?"

Efter ett besok i Up«ala foljdes prinsarna
Cari och Oscar till sin yagn af studentcliôren,
livilken sedan prinsarna uppstigit. i vagnen
till af'sked uppstamde annu ett par af' sina
yackra sânger. Sedan sângen tystnat stack
prins Oscar ut hufvudet genom yagnsfonstret
och yttrade: "Jag fâr tacka er, mina herrar,
for denna angenama sammanvaro." Prins Cari
stack afven â sin sida ut hufvudet genom

yagnsfonstret och ropade ât sângarne i det
yagnen satte sig i rorelse: "Hâng er pâ nu,
gossar, sâ mânga ni a' !"

Kronprinsen Cari hôll ej pa styfvern, Dâ
hans hofmarskalk grefve Axel Waohtmeister
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gjorde forestalluingar orn sparsamhet yttrade
prinsen: "Hvarfor vill du att jag skall spara?
hvartill skulle det tjena?"

Hofmarskalken af Edholm làrer bibrag't
konungen sundare âsigter i detta afseende.

En vid krigsakademien pâ Carlberg au-
stalld ung officer râkado i svâr penningknipa.
Hârdt ansatt af sina bjôrnar, gicle han upp
till krouprinsen Cari och anfortrodde honom
sina bekymruer. Prinsen sade: "Jag ar for
nârvarande sjelf sa fattig, att jag icke kan
hjelpa dig; men har har du eexhundra riks-
daler; res till Paris, du skall fâ ett rekom
mendationsbref med dig Iran mig; men res
i natt, ty eljest ta de och satta in dig i
morgon."

Prins Cari hèinfordes ot'ta af sitt lifliga
lynne till sinâ obetanksamheter. Prins Gustaf
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stod en gâng, under pâgâende ofningar pâLadugardsgârdet, pâ borgen derstâdes och ta-
lade med sin bror kronprinsen. Den senare
markte derunder att prins Grustaf icke en-
ligt reglementet hade hakremmen till sin
kask tillknâppt och slog vid denna upptàcktaf honom kasken. Gustaf tog med mycketlugn âter upp sin kask, satte den pâ hufvudetoch tillknàppte hakremmen, yttrande: "Jagfâr tacka ers kongl. hoghet for pâminnelsen
om det fel jag begâtt; jag skall hâdanefter
battre veta iakttaga reglementets foreskrifter."

Vid en monstring 1854 med ett landt-
regemente, hvars hâllning fortjust honom, ytt-rade kronprinsen framfor fronten : "Jag trorvi strunta i neutraliteten!"

Kronprinsen-regentens olyckligt ryktbarayttrande "att han gjorde en konst i opini-onen" skall hafva blifvit fàldt under ett sam-
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tal med dâvarande justitie-statsministern Griin-
bher, hvilken tillâtit sig gôra nâgra anmàrk-
ningar vid prinsens satt att uppbâra. sin hoga
stâllning. Den foraktfulla furstliga repliken
(hvilken visserligen lâter forsvara sig med afse-
ende pâ den opinion som-bestàmmes af dagens
ombytliga vindkast) skulle â ministerns sida
hafva framkallat en erinran derom, att Sverige
for icke sa lange sedan haft en konung som
satt sig ofver opinionen och derfor bief olycklig.

Detta samtal foranledde en brytning mel-
lan prinsen och excellensen G-iinther, hvilken
nâgon tid derefter lemnade taburetten for att
stiga ned till jnstitierâd.

De frân Axevalla-lâgret 1858 till sina
hemorter âterkomna soldaterna prisade med
en mun kronprinsens vanliga och goda satt
att behandla dem. Sâ var en vermlânning
outtomlig i lofordandet af hans kongl. hoghets
"belefvenhet". "M., hvari bestod dâ denna?"
frâgade nâgon honom. — "Jo," sade den tro-
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hjertade soldaten, "forst gaf han oss pâ en
dag fem supar ofver lag; en annangângkom
han och frâgade mig hvad jag hette och hvar
jag var hemma, och nâr han sedan sknlle gâ,
sa tog han fram ett stycke tobak och korde
i halsen pâ mig, sâgande: "Se der har du!"

Kung Cari gick en dag som krouprins
Drottninggatan uppfdr pâ den "lagliga" trottoi-
ren, sâsom den kallas, och observerade dervid
ett frumtimmer, som promenerade ât samma
hall som han, rnen pâ orâtt' sida. Prinsen
vinkade dâ till sig en poliskonstapel som stod
i ett gathdrn, och frâgade honom: "Kânner
du frumtimret som gâr derborta?" — "Nej,
ers kongl. hoghet," svarade polismannen med
handen vid mossart; "jag âr nykommen i den
hâr trakten." — "Gâ dâ till bonne, och sâg
ât henne att hon gâr ôfver till den hâr sidan."
Polismannen gjorde sâsom honom blifvit befaldt,
och damen skyndade att stâlla sig den erhâllna
tillsâgel.scn till efterrattelse. Prinsen â 8in
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sida skyndade nu att gâ fatt fruntimret ôch
tog benne helt fortroligt under armen.

Det var kronprinsessan.

Nàr landskapsmâlaren Palm efter mânga
ârs bortovaro âterkom tîll Sverige gjorde man
honom uppmarksam pâ en af dâvarande kron-
prinsen utstâlld landskapstafla, dock utan at.t
det namdes hvem som bade mâlat den. "Hvad
tyckes om den nye medtâflaren ?" frâgade den
som visade honom ta flan. '— "Jo," yttrade
Palm, som icke hade den ringaste aning om
hyem som var mâlaren ; "man ser visserligen att
han ar nyborjare, men jag ar sàker pâ att han
med tiden skall kunna lefva pâ sin pensel."

Kronprinsen skrattade bjertligt och var
mycket smickrad af detta omdome, dâ man
berâttade honom det.

Kronprinsen vantade med om otâligbet
ankomsten af sin tbrstlbddo. Han bade natur-
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ligtvis onskat sig en son; det var en liten
prinsessa som kom. Yid tillkânnagifvandet
om barnets kon sâg kronprinsessan ângsligtfrâgande pâ sin make; prinsen forstod sin
gcmâls mening, kysste henne emâleende pâ
pannan och sade: "Det àr lika kârkommet."

"Sessan" hade under barnaâren en trogenlekkamrat i sin far. Han gaf henne trummor
och sablar att leka med, trots de betank-
samma minerna af de âldre damerna yid hof-
vet, hvilka rankade pâ hufvudet ôfver att den
unga furstinnan sâlunda uppfostradcs som en
pojke.

Ett par veckor efter konung Oscars dod
gjorde direktôren vid en af hufvudstadens
sommarteatrar sin uppvaktning hos den nyekonungen for att klaga sin nod och utbedja
sig hans majestàts tillâtelse att annonsera sina
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spektaklers fortsàttande. "Ja, yasserra," ava-
rade kung Cari, "annonsera du; der kommer
andâ ingen."

Vâra noraka broder, aom alltid varit
mycket yaksamma i afaeende pâ uppràtthâllan-
det af deras aidoordnade stâllning inom uni-
onen, skulle vid tillfallet af konung Oacara
begrafning ha yrkat, att dâ de voro sâ fâtaligt
representerade yid hôgtidligheten, sa borde
âtminatone deras statsminiater i proceaaionen
fâ gâ till hoger om den avenska, eftersom
han yar âldre i tjensten. Konung Cari sadea
i anledning haraf hafva framstallt detformed-
lingsforalag, att de begge hoga funktionârerna
akulle gâ till hoger om hvarandra fem minuter
hyar och tura om pâ det viset.

Yid konung Caris krôning akulle noraka
statsministern pâ nysa anforda grund hafva
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yrkat att i proqessionen la gâ till hôger om
svenska ministern baron M. Riksmarskalks-
embetet kunde for sin del ioke bifalla detta
yrkando, utan visade hr S. till konungen, som
svarade: "Att du, min kara S., skulle gâ till
hôger om M., det kan jag inte tillâta, men
skulle du vilja gâ till hôger 0111 mig under
troîihiinmelen, sâ mycket gerna,"

Enkedrottniirg Bësideri'a hade i sin ung-
dom varit ett litet nâtt frantimmer. Pâ sin
âlderdom fdll bon ihop alltmer oeh mer ju
aldre hon bief. Kronprinsen yttrade i anled-
ning deraf: "Farmor dôr ioke, hon fôrsvinner."

Dâ enkedrottning Desideria yar dôd sôkte
oeh erhôll kongl. hofsniokaren 13, audiens hos
kung Cari oeh infann sig kladd i djupaste
sorgdrâgt med hvit lânghalsduk oeh plôroser.
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Hans ârende var att underdânigst rekoiumon¬
dera sig till erhâllande af bestallningen ai*
enkedrottnmgéns likkista. Konungen lofvade
honom att taga hans framstallning i ofver-
vagande, ooli hr D. narmade sig dorren under
mânga bugningar. Dâ han med ena foten
hunnit ôfver troskeln fastes konungens upp-
màrksamliet pâ lians sorgdrâgt, och han frâ-
gade honom deltagande; "Hvem sorjer du
sâ djupt?" -— "Jag...jag ber oni nâd, ers
majestat," stammade snickaren, "det ar bennes
majestat enkedrottningen." — "Ah," yttrade
konungen leende, "jag visste inte att ni voro
sâ nara slagt."

D. fick emellertid skâl att sorja; ty en
annan snickare erholl den af honom sôkta
bestallningen.

Frân konung Caris besok i Norrkoping
sonimaren 1861 berâttas:

Yid den af fabriksfdreningen i Drag an-
ordnade dejeunern râkade den salut, soin
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skulle gifvas vid skâlen for hans majestât,
komma for tidigt, just som konungen och hans
vârdar hollo pâ med steken. Tecken till salu-
ten skulle gifvas medelst uppsândandet af en
raket, ooh en person var sârskildt beordrad
att observera rakefcen. Denne person, som larer
hafva grundligt druckit kungens skâl, obser-
verade emellertid raketen — alltfor tidigt,
hvarpâ saluten borjade. Vàrdarna blefvo, som
man val kan forstâ, mycket ledsna och ursak-
tade sig hos majestiitet, som hade mycket
roligt ât detta intermezzo och trôstande sade :
"Gor ingenting, lât dem damma pâ!"

Yid ett besok pâ en tafvelexposition i
Pria konsternas akademi fastes kung Caris
uppmârksamhet pâ en tafla, hvilken artisten,
ett fruntimmer, hade signerat med sina initi-
aler â en i nedra hôrnet afbildad trâdstubbe.
"Det der fruntimret," anmarkte han, "ser
man, âr van att mârka sina stubbar."
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En afton, dâ det i hofkretsen talades om
engelsmânnens excentriciteter och egenheter,
berâttadc en af damerna att en engelsman
haft den vurmen att pâ sina resor medtora
en — gris, som han hade vie sin sida i
vagnen. "Ah," utbrast konungen hârvid, "gref-
vinnan misstar sig sâkert ; det var visst ingen
gris, utan en grisett, som engelsmannen hade
till reskamrat."

Dâ enkedrottning Desideria skulle begraf-
vas begârde pastor Studach att fa anordna
processionen till kyrkan enligt katolskt bruk.
"Ja, mycket gerna," svarade konung Cari
muntert; "men fâr du smôrj, sa skyll dig sjelf."

Nionde Frimurareprovinsens stora landt-
loge firade sin hogtidsdag. Konungen var
af opasslighet hindrad att deltaga i festen,
och hertigen af Ôstergôtland intog sâledes
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mastarestolen. En af storofficianterna i logen,
kongl. hofpredikanten R. bief under mâîtidens
lopp sa lifvad, att han ej fdrmâdde hejda sin
svada, utan gjorde i det skâltal han holl for
mâstaren af tolen âtskilliga djerfva anspelnin-
gar pâ den stora roll som i framtiden kunde vara

hans kongl. hôghet forbehâllen, under varmt
betygande af de vordnadens och tillgifvenhetens
kânslor, hvarmed alla sanna frimurarebrôder
skulle helsa den uppgâende solen. Morgonen
efter festen fick vâr hofpredikant besôk af
en van och frimurarebrôder, som faste hans
uppmarksamhet pâ huru svârt han under gâr-
dagens rus forgâtt sig mot regerande konun-
gen genom sina anspelningar pâ ett blifvande
tronskifte. Hofpredikanten bief forskrackt,
klâdde sig i storsta hast och begaf sig upp
pâ slottet for att fâ foretrâde hos konungen
och afbedja sin forbrytelse. Sedan koungen
med allvarsam uppsyn af'hort hofpredikantens
ursakter, drog sig hans m un till det vackra
leende som vi alla sâ val minnas, och han



yttrade: "ïror du jag bryr mig om bvad en
MI prest gager?-'

Frân konungens resa till Norge 1861
berattas :

Pâ ângbâten som fdrde konungen till
Arboga serverades hogstdensamme till fru
kosten bland annat nied sill. "Ar det norsk
sill, det der?" frâgade konungen uppasserskan.
"Nej," svarade hon, "den ar hollândsk." —-
"Hâ kors." yttrade konungen, "jag trodde
bestàmdt att den var norsk, for den ser mig
sa oppkâftig ut."

Pâ konungens âterresa frân Norge mâste
fartyget for det svâra vâdrets skull vânda om
till Moss. En af herrarna i sviten gjorde i
anledning af detta missode fôljande vers :
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"I med- oeh motyind lika
Fast ingen orlogsman,
Han kunde icke vika,
Blott yànda kunde han."

Konungen skrattade râtt hjertligt ât tra-
vesteringen.

Dâ konung Cari pâ en af sina jernvâgs-
turer genom landet ankom till Foglaviks sta¬
tion, passade en gumma pâ att nàrma'sig den
kungliga vagnen. Dâ hon kommit sa nâra
intill, att hon kunde ofverse det inre af den-
samma och stod villrâdig hvilken af de "granna
harra" som yar kungen, yâgade hon sig pâ
att frâga: "Hem ska vara kongen af er?"
Kungen fann gummans râttframma sâtt roligt
och syarade derfôr: "Jo, det ar jag, mor lilla!"
Men gumman stôtte tviflande fram armbâgen
mot den i hennes tycke minst "granne" och
yttrade smâskrattande : "Men sâg mej nu
uppriktigt, hvem â' kongen?" Denfôryânade
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gumman erholl hàrpâ det skàmtsamma svaret :
"Dâ' sulle falle vara ja ândâ!"

En afton kom konungen i sàllskap med
friherre Beskow till Eredrika Bremer, dâ hon
hade sin litterara "aftoncirkel". Konungen
deltog hela aftonen i det glada samqvâmet.
Den goda gumman Eredrika brukade bjuda
sina gâster pâ thé och smorgâs, men ville nu
drôja med den tarfliga serveringen tills ko¬
nungen aflâgsnat sig. Men denne gjorde sig
underrâttad om Eredrika Bremers supé och
bad henne ieke uppskjuta densamma for hans
skull. Dâ hon gjorde sina ursakter och talade
om sitt tarfliga bord, sade konungen: "Âh,
mamsell Bremer skall fa se, att en kung kan
ha lika god aptit som andra menniskor."

Dagen fore kung Fredriks ofverresa till
lâgret i Skâne 1863 ditkom en biljett inné-
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bâllande f'râgan: "Maa jeg tage min Kone
med mig?" Svaret, som âterfbrdes med budet,
lydde: "Tag med dig sâ mânga Koner du vill."

Pâ en af de baler hertigen af Ôstergot-
land gaf under -vintern 1865 inlât sig konung
Uarl i sarntal med en urmakare, som var

skarpskytt, ty âtskilliga af Stookholms skarp-
skyttar voro inbjudna till balen. Slutligen
borjade urmakaren disputera med kungen i
taktiken. Konungen sade dâ: "Kej, du for-
stâr dig battre pâ tiktak an pâ taktik."

Kung Cari âsâg en dag en af Btockholms
frivilliga skarpskyttekâr pâ Ladugârdsgardet
anstâlld simulaker, ocli observerade dervid
hurusom det af dr S. anforda tappra nionde
kompaniet skilde sig frân de ôfriga och fore-
tog en liten marsch pâ egen hand uppât en
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af de vackra skogsbackarna som utbreda sig
rundt omkring det flacka fàltet. Konungen
vinkade dâ till sig en af den fiendtliga styr-
kans befâlhafvare och yttrade till honom nâgra
ord. Skarpskytteofficern tycktes hafva af
konungen erhâllit nâgra taktiska anvisningar,
ty i nâsta ôgonblick utvecklade han sin styrka
efter alla krigskonstens reglor ooh riktade ett
raskt anfall mot det isolerade nionde kompa-
niet, hvilket inom tio minuter fann sig kring-
rândt och hopklâmdt vid engârdsgârd. "Na,"
ropade kung Oarl skrattande ât den olycklige
kompanichefen ; "hur àr det med dig, S. ? jag
tror du bief fângad nu." — "Ja," svarade S.,
sjelf leende ât sitt missode; "det var klart
att det skulle sâ gâ, nàr 22,000 man ooh
Han selv kommo och blandade sig i spelet."

Den glade skâdêspelaren och ùmgànges-
mannen Svante Hedin stod under mânga âr
intill den sista tiden synneriigt val hos kung
Cari. Sâeoni ett bevis pâ konungens yanliga
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hâgkomst erhôll Hedin till julen 1864 en
briljanterad krâsnâl och ett byxtyg, hvilken
julklapp âtfoljdes af fbljande devis:

"Pâ nâlen kan du lita,
Och pâ byxorna nia du slita."

1 poetisk fortjenst kan denna vers visser-
ligen icke jemforas med till exempel "Hjertats
hem"; de tvâ versraderna erhâlla sitt egent-
liga varde af den kungliga vâlvilja som dik-
terat dem.

Under en af de jagter konungen anstallde
pâ Ôland bodde han nâgra dagar i en prost-
gârd, der han med sin vanliga okonstlade
hjertlighet snart var hemmastadd, och under
sina promenader arm i arm med prosten och
prostinnan fick han afven veta att ett ungt
i prosthuset varande fruntimmer var fàstmô
till prostfolkets ende son.

Efter slutad jagt reste konungen till
Kalmar, der han vid landstigningen mottogs
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af stadens och ortens honoratiores samt en

talrik folkmassa. Sedan konungen talat nâgra
ord med landshofdingen gick han till mângas
foryâning hastigt bort till en i folkhopen stâ-
ende ung man, slog honom pâ axeln och sade :

"Jag skall helsa dig frân din fastmo; hon
mâr mycket bra."

Konnngen hade nemligen pâ ett fotografi-
kort, som han sett i prestgârden, igenkànt den
unge mannen, hvilken yar anstâlld sâsom
bokhâllare pâ en storre egendom soder om
Kalmar-, och dâ den unge mannen, fôrlàgen
ôfver det ovàntade tilltalet, ej kom sig for
att tacka for helsningen, fortfor konungen:

"Nàr tanker du gifta dig?" hyarpâ den
unge mannen sanningsenligt svarade : "Det
yet jag icke," och konungen âtertog : "Om du
ej àr gift inom tvâ âr, sa kom till mig, sâ
skall jag hjelpa dig; du kânner yâl mig, for-
modar jag?"

Konungen aflâgsnade sig hârefter, men
redan foljande âret kom till den unge man-
nens husbonde, en ansedd ledamot af riksda-
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gens Andra kammarc, etc bref frân konungen
med befallning till den unge mannen att genast
gifta sig och inom sex veckor installa sig
hos konungen, som forskafîat den unge mannen
en formânlig plats i nârbeten af hufvudstaden.

Att befallningen âtlyddes sâger sig sjelft,
och berattaren tillâgger att det unga paret
atVen efter ankomsten till Stockholm erfor

mânga nya prof af konungens vàlvilja och fri-
kostighet, och dâ den unge mannen for étt par
âr sedan lemnade den plats konungen beredt
honom och ofvertog ett arrende, skànkte ko¬
nungen honom en storre penningsunnna till
inkop af kreatur och inventarier.

Dâ prins Oscar efter sin âld'ste sons prins
Gustafs fodelse sainuiaiitraffade med sin kung
lige broder, flog kung Cari med târar i ogonen
sin bror i famnen och sade: "Gud ske lof
att det ar en gosse-, det âr detsamma oui det
âr min eller din."
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En resande familj frân Finland besôkte
en vacker sommarmorgon Ulriksdal, och sedan
de resande en stund vandrat omkring i par-
ken motte de en herre af militàriskt utseende,
till hvilken de vânde sig med den frâgan om
det vore nâgon mojlighet att fâ se slottet-, "det
gâr val icke for sig, eftersom kungen for nâr-
yarande bor har ute." — "Ah jo, nog gâr det
for sig," svara.de offlcern; "var goda och folj
med mig." Han forde derpâ frâmlingarna in
i slottet och genom vâningarna, visande och
forklarande for dem de konstsaker och kuri-
osa, som gora denna kungliga boning till ett
verkligt muséum. Sedan allt var besedt,
frâgade de sin ledsagare huru de skulle fâ
se kungen. "Jo, han âker ut med drottnin-
gen vid elfvatiden; passa pâ dâ nere i par-
ken." De resande tackade sin artige led¬
sagare och skildes frân honom. Yid den
uppgifna tiden sâgo de ett élégant âkdon
hâlla vid planen utanfôr slottet samt ett
stâtligt fruntimmer nâgra ogonblick derefter
ltomma ut genom slottsporten, âtfoljdt af derae,

8
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cioerone, hvilken vid fruntimrets uppstigande
i vagnen râckte henne handen ooli derpâ
uppsteg och intog platsen vid bennes sida,
hvarpâ hâstarna sattes i gang och âkdo-
net rullade framât alleen der vâra resande
stodo. I forbifarten aftog den âkande herrn
sin hatt och helsade : "Tack for i morse, mitt
herrskap!" De resande kunde dâ forstâ att
konungen sjelf varit deras ledsagare.

En ung norrman, som kungen val kànde
frân Kristiania, kom till Stockholm for att roa
sig nâgra dagar; han sokte audiens hos kun¬
gen, som mottog honom med ôppna armar:
"Roligt att se dig! Kom nu och spisa middag
hos mig!" Norrmannen tvekade; "han hade
sin fru med sig, lion hade ej fort med sig
nâgon toilett pâ resan ... de gjorde derfdre
klokast i att foretaga en utflykt o. s. v." —
•— "Ah, jasa, du har din fru med dig, henne
vill jag helsa pâ." Kungen tog sin hatt och
de vandrade tillsammans âstad till hoteliet,
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"Nu ska vi gora en promenad," fbreslog kun •

gen. Sedan forde han det unga àkta paret
till en af Stockholms fomàmsta• modehandlarë,
der han valde ut den vackraste toilett han
kunde finna pâ och adresserade Big till den
unga t'run: "Gor mig nu det nôjet att ifbra
er denna dragt och kom sedan och spisa,
middag hos mig." Sa tog kuug Cari allas
hjertan med storm.

Dâ konung Cari pâ hemresan frân Aachen
ankom till Kiel hade logis anordnats pâ hotell,
men konungen onskade att direkt gâ ombord
pâ Yanadis. 1 foljd af foregângen skrifvelse
om konungens svaga tillstând efter bad •

sejouren och antagliga trôtthet efter resan
hade sârskilda mâtfc och steg blifvit vidtagna
for att underlâtta embarkeringen. Mot alla
gjorda framstâllningar beslôt konungen sig
dock for att till fots gâ uppfor failrepstrappan.
helsade pâ befàl och besâttning och gick utfor
trappaa till chefena salong. Dit anlând
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yttrade h an nnder djup rorelse: "Grudskelof,
jag âr dâ nu pâ svensk botten, om jag ocksâ
ioke ar pâ svensk jord!"

Nâr Yanadis inlopp i Malmô hamn hel-
sades den vid yttersta broliufvudet med hurra-
rop; inen dâ konungen gick i land och den
ofantliga folkmassan, soin samlat sig for att
mottaga honom, varseblef den âlskade monar-
kens tarda drag och lidande utseende, lagrade
sig ailvar och sorg ofver alla de nârvarandes
ansigten ; alla hufvuden blottades, men under
en tystnad sa djup, att ej ett ljud fornams
utom konungens egna steg. Denna befolk-
ningens hâllning gjorde pâ konungen ett djùpt
intryck ; uppkommen i sina rum utbrast han
lifligt till en af sin omgifning: "Vet du, idag
har jag sett att jag ar afhâllen; jag tror
att de skola komma att sakna mig, dâ jag
gâtt bort."

Stockholm, Alb. Bonniers boktryckeri 1872.
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